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Termeni de Referință 

Selecție Consultant/Expert (experți) cercetare 

 

 

Context: 

 

În conformitate cu Tratatele UE, promovarea dialogului social este recunoscută ca 

obiectiv comun al Uniunii Europene și al statelor membre. Scopul dialogului social 

este de a îmbunătăți guvernanța europeană prin implicarea partenerilor sociali în 

procesul decizional și în procesul de punere în aplicare. 

 

Pilonul european al drepturilor sociale (2017) prevede și respectarea autonomiei și a 

dreptului la acțiuni colective al partenerilor sociali și recunoaște dreptul lor de a fi 

implicați în conceperea și aplicarea politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă, 

inclusiv prin acorduri colective. 

 

Comisia Europeană, sub mandatul Ursulei von der Leyen, a reafirmat în repetate 

rânduri acest angajament față de dialogul social, în comunicări precum cele privind 

Pactul verde european și privind o Europă puternică pentru tranziții juste, în Strategia 

anuală privind creșterea durabilă și în recomandările specifice fiecărei țări, precum și 

în obiectivele Mecanismului de redresare și reziliență. În mai 2021, atât Angajamentul 

social de la Porto (semnat de Comisie, Parlament și partenerii sociali europeni), cât 

și Declarația de la Porto a Consiliului European au subliniat rolul-cheie al dialogului 

social. În februarie 2021, Comisia a publicat un raport (raportul Nahles) privind 

consolidarea dialogului social, care a alimentat planul de acțiune pentru punerea în 

aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, prezentat în martie 2021. Planul 

de acțiune conține un angajament din partea Comisiei de a prezenta, printre altele, 

un nou angajament privind sprijinirea dialogului social la nivelul UE și la nivel național 

în 2022. O altă inițiativă legislativă recentă la nivel UE, propunerea Comisiei de 

directivă privind salariile minime adecvate în UE (COM(2020)0682), vizează întărirea 

utilizării negocierii colective în stabilirea salariilor și impune statelor membre care au 

o acoperire a negocierilor colective de sub 70% să stabilească un plan de acțiune 

pentru promovarea negocierii colective. 

 

În raport cu direcțiile strategice asumate la nivel european, dialogul social din 

România a fost monitorizat, de-a lungul anilor, prin intermediul Semestrului 

European, respectiv al Rapoartelor de țară și al Recomandărilor de țară specifice 

(CSR). Astfel, Raportul de țară din 2019 evaluează dialogul social din România drept 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1529571246622&uri=CELEX:32017C1213(01)
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8372&furtherPubs=yes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020PC0682&qid=1605781511742
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020PC0682&qid=1605781511742
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/2019-european-semester-country-report-romania_en.pdf
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formalist și ineficient și partenerii sociali nu intră în dialog voluntar bipartit. CE atrage 

atenția că acoperirea angajaților prin acorduri colective este scăzută și actuala 

arhitectură a sectoarelor nu facilitează negocierile colective la nivel de sector – în 24 

din 30 de sectoare nu există parteneri sociali reprezentativi de ambele părți, care ar 

putea să negocieze colectiv. Raportul de țară din 2020 continuă să sublinieze aceleași 

aspecte. În consecință, Recomandările specifice de țară (CSR) din 2019 recomandă 

României să ia măsuri pentru a îmbunătăți funcționarea dialogului social.  

 

Cu scopul de a accelera aceste reforme în linie cu obiectivele strategice agreate la 

nivel european, Planul Național de Redresare și Reziliență al României include drept 

jalon pentru 2022 intrarea în vigoare a legislației privind dialogul social, care să 

prevadă un dialog social și negocieri colective semnificative și oportune, în 

conformitate cu recomandările OIM. De asemenea, legea va prevedea o revizuire a 

definiției sectoarelor economice ca bază pentru contractele colective la nivel de 

sector.   

 

La nivel național, începând din 2017, au existat multiple dezbateri și negocieri, în 

format bipartit și tripartit, cu privire la actualizarea Legii Dialogului Social (Legea nr. 

62/2011) care s-au materializat în Propunerea legislativă privind dialogul social (Pl-x 

nr. 715/2018), adoptată de Comisia pentru Muncă și protecție socială din camera 

decizională (Camera Deputaților) și transmisă Plenului spre vot final. Față de această 

propunere și respectiv forma amendată și votată în Comisie, Concordia e a exprimat, 

de-a lungul timpului mai multe îngrijorări, respectiv că în forma sa actuală ar încălca 

mai multe principii ale negocierilor colective, așa cum sunt acceptate de Organizația 

Internațională a Muncii – OIM (inclusiv Convenții) și nu ar conduce la creșterea 

calității negocierilor colective ci mai degrabă ar susține un formalism excesiv, 

contraproductiv. Principalele puncte ridicate de Concordia față de Proiect sunt 

disponibile în Raportul Dialogul Social în România – Prezent și viitor.  Față de acestea 

și ideea generală de a avea un cadru legislativ funcțional pentru negocieri colective 

reale între parteneri puternici, ne dorim un alt cadru legal decât cel propus de Proiect, 

care să satisfacă atât aceste principii, cât și recomandările OIM, asumate implicit de 

România prin PNRR.  

 

Scopul cercetării este să dezvolte un cadru de dialog social alternativ la cel propus 

prin Pl-x nr. 715/2018, care să: 

- răspundă nevoii de întărire a dialogului social bipartit 

- asigure un echilibru de putere între părți  

- asigure un cadru cu legitimitate (minimală) a partenerilor sociali 

- respecte principiile asumate de Concordia – expuse în Raport 

- respecte Convențiile OIM și recomandările OIM 

- se ghideze după practicile europene în materie   

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0522&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0523&from=EN
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/04/e6d481b413db9e7384a946c92e833d45.pdf
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/128345
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/128345
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17541
http://cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17541
https://dng6bz1fnhn09.cloudfront.net/media/2021/10/dialogul-social-in-romania.pdf
https://dng6bz1fnhn09.cloudfront.net/media/2021/10/dialogul-social-in-romania.pdf
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Principalele livrabile: 

 

- Structura de lucru; 

- Documentul cadru – principalele instituții, mecanisme și instrumente și 

interacțiunile dintre acestea la nivel de unitate, sectorial și național (ex. 

reprezentativități, CCM - cine negociază, ce negociază, cu cine, aplicabilitate, 

mecanism de extindere, etc.) (minim 12 pagini); 

- Argumentație de susținere – de ce modelul propus va încuraja negocierile 

colective și creșterea gradului de acoperire cu CCM în România și cum se 

raportează la recomandările OIM (minim 6 pagini) 

 

 

Buget: 15.000 Euro (cu toate taxele incluse). 

 

Procedura de selecție: 

 

Procedura de selecție constă în două etape: 

1. Etapa I – selecția inițială (analizarea aplicațiilor trimise) 

2. Etapa a II-a – prezentarea online. 

 

• Etapa I: 

Candidații interesați trebuie să trimită următoarele documente prin e-mail: 

- CV-ul aplicantului/descrierea echipei (în situația în care sunt mai multe 

persoane,  CV-ul fiecărui membru al echipei, cu descrierea sarcinilor fiecăruia), 

- Un portofoliu cu studii/rapoarte/proiecte relevante, de preferat pe subiecte 

relevante în contextul acestei cercetări (acestea vor fi utilizate doar pentru 

procesul de selecție și nu vor fi făcute publice), 

- Un draft al planului de lucru care să includă elementele care vor fi incluse în 

modelul propus, 

- O ofertă financiară (cu toate taxele incluse) și o propunere de calendar al 

activităților derulate în cadrul acestei cercetări, 

- Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal completată și 

semnată. 

 

 

Aplicația completă trebuie trimisă până cel târziu la data de 15.08.2022 (ora 23:59) 

la adresa de e-mail office@confederatia-concordia.ro.  

 

• Etapa a II-a: 

 

Numai aplicațiile complete vor fi luate în considerare pentru etapa a II-a a 

procesului de selecție! 

mailto:office@confederatia-concordia.ro
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Candidații selectați pentru realizarea prezentării din etapa a II-a vor fi anunțați până 

la data de 17.08.2022. În cadrul prezentării, aceștia trebuie să evidențieze 
motivația, expertiza și capacitatea de realizare a cercetării. 
 

 
Criterii de selecție: 

 
Pentru selectarea ofertei vor fi luate în considerare următoarele criterii: 

- Experiența relevantă pentru activitatea de cercetare,  

- Capacitatea relevantă de analiză a datelor pentru realizarea cercetării, 
- Propunerea reflectă scopul acestei cercetări, 

- Propunerea financiară reflectă expertiza aplicantului și planul de lucru propus 
cu metodologia aferentă 

 

 
Calendar al activităților:  

 

Activitatea: Termen limită: 

Lansarea apelului de cerere ofertă  27 august 2022 

Termen limită pentru primirea solicitărilor de 
clarificare referitoare la apel  

5 august 2022  

Termen limită pentru trimiterea aplicațiilor 
complete  

15 august 2022 

Termen limită pentru anunțarea interviurilor cu 
candidații selectați pentru Etapa a II-a  

17 august 2022  

Termen limită pentru semnarea contractului  24 august 2022  

Termen limită pentru finalizarea livrabilelor 

(inclusiv validarea cu beneficiarul) 

10 septembrie 2022 

  

 
 

Această activitate este parte a proiectului “Consolidarea Dialogului Social în 

România”, implementat de Confederația Patronală Concordia în parteneriat cu NHO 

– Confederația Patronală din Norvegia. 

 

Proiect sprijinit de Norvegia prin Granturile Norvegiene 2014-2021, în cadrul 

Programului “Dialog Social -Muncă Decentă”   

 
Mai multe informații despre proiect sunt disponibile aici. 

 
 

 
 
 

https://concordia.ro/improving-social-dialogue-in-romania

